Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 12.12. 2017
v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. projednání schvaluje prodloužení doby dostavby RD v Radslavicích na pozemku p.č. 754/131
v k.ú. Radslavice u Přerova stanovenou v kupní smlouvě ze dne 14.03.2011 paní M. H. Doba
dostavby se prodlužuje a stanovuje nejpozději do 31.5.2018.
2. schvaluje ve smyslu § 84 odst.2, písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, rozpočet obce na rok 2018. Rozpočet činí na straně příjmů 19.567.500,- Kč,
financování ve výši 3.207.379,-Kč, na straně výdajů pak 22.774.879,- Kč.
3. schvaluje ve smyslu §11 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2020 dle předloženého návrhu.
4. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.
5. schvaluje Program č. 1 pro poskytování dotací z rozpočtu obce Radslavice na rok 2018 a
pravidla v něm obsažená.
6. stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v souladu s §72, §77
odst. 3 písm. b) a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. ve
znění pozdějších předpisů v nezměněné výši stanovené na ZO dne 05.11.2014 v následujících
částkách:
1) místostarosta: 16 749 Kč
2) člen rady obce: 1 184 Kč
3) člen zastupitelstva obce: 432 Kč
4) předseda výboru zastupitelstva obce: 1 040 Kč
5) předseda komise rady obce: 1 040 Kč
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje
odměna v následujících částkách:
1) člen rady obce a předseda výboru zastupitelstva obce: 2 224 Kč
2) člen rady obce a předseda komise rady obce: 2 224 Kč
Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát
člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
7. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 60.000,- Kč Římskokatolické farnosti Pavlovice u
Přerova, IČ: 44940203, Pavlovice u Přerova 5, 751 11 Pavlovice u Přerova.
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